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Kontinuitetshantering för samhällsviktig 

verksamhet  

Vill du komma igång med kontinuitetshantering och 

få inspiration till arbetet? Eller har du erfarenheter 

som du gärna delar med dig till andra 

organisationer? På MSB stödjer vi dig och din 

organisation i form av utbildningar, stödmaterial 

och inspirerande exempel. Här berättar vi mer om 

vad MSB kan stödja med idag och vad vi utvecklar 

inför framtiden. 

Vad är kontinuitetshantering? 

När elen försvinner, vid it-störningar eller när leveranserna 

inte når oss, då är det viktigt att vi ändå kan fortsätta driva vår 

samhällsviktiga verksamhet. Kontinuitetshantering handlar 

om att planera för att upprätthålla sin verksamhet, oavsett vad 

som inträffar.  

Exempel på aktiviteter som ingår i arbetet är: 

 Kartlägga viktiga verksamheter och processer 

 Identifiera kritiska resurser/ beroenden 

 Bestämma vad som är acceptabla avbrottstider  

 Genomföra åtgärder som minskar risken för avbrott 

 Skapa planer för att hantera de störningar som ändå 

kan uppstå 

MSB stödjer dig i ditt arbete 

Vår ambition är att det ska vara enkelt att arbeta systematiskt 

med kontinuitetshantering. Målsättningen med vårt stödjande 

arbete är därför att på olika sätt sänka trösklarna för att 

implementera kontinuitetshantering i samhällsviktiga 

verksamheter. En särskilt viktig målgrupp är de som är minst 

erfarna inom området.  

Inspireras av andra 

Ny på området eller många års vana av att arbeta med 

kontinuitetshantering? Oavsett erfarenhet finns det alltid 

mycket att lära från andra. Det vill vi ta vara på. 

Stödmaterial 

 

Verktygslåda för arbete med 

kontinuitetshantering i 

samhällsviktig verksamhet 

Behovsanpassade stöd för arbetet 

med kontinuitetshantering. 

Verktygslådan innehåller bland 

annat en lathund, olika 

presentationer, workshopupplägg 

och dokumentationsmallar. Syftet 

är att stödja och underlätta arbetet 

för samhällsviktiga aktörer – 

offentliga och privata. Läs mer på  

www.msb.se/kontinuitetshantering. 

 

Vägledning för 

kontinuitetshantering 

(SS 22304:2014) 

MSB bekostar standarden för 

offentliga och privata aktörer. 

Beställ den här: 

https://www.sis.se/MSB_bekostar_

standarden_kontinuitetshantering  

https://msb.se/
https://www.msb.se/kontinuitetshantering
https://www.sis.se/MSB_bekostar_standarden_kontinuitetshantering
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Besök vår webbplats www.msb.se/kontinuitetshantering och 

låt dig inspireras av hur andra arbetar med 

kontinuitetshantering. Vår målsättning är att löpande fylla på 

med nya exempel. Hör gärna av dig om du har några tips!    

Gå en utbildning hos oss 

Vi erbjuder kursen Att identifiera och upprätthålla 

samhällsviktig verksamhet två gånger per år till dig som 

samordnar och driver arbetet med samhällsviktig verksamhet 

och kontinuitetshantering inom din organsiation. Kursen 

passar även dig som är ny på området.  

Ta del av stödmaterial 

På vår webbplats hittar du MSB:s stöd inom området, SIS-

standarden SS 22304 samt exempel på mallar, checklistor och 

annat stödmaterial från olika organisationer. Läs mer på 

www.msb.se/kontinuitetshantering. 

Projekt utvecklar mer stöd till ditt kontinuitetsarbete  

Vi driver sedan hösten 2017 ett projekt med syftet att ta fram 

behovsanpassade stöd inom kontinuitetshantering för 

samhällsviktig verksamhet. I projektet medverkar kommuner, 

regioner, länsstyrelser samt centrala myndigheter och privata 

aktörer inom samhällssektorerna transport, livsmedel, 

information och kommunikation, finans, hälso- och sjukvård, 

skydd och säkerhet samt energi.  

Enkäter och intervjuer har visat att det finns ett behov av: 

 ett förenklat metodstöd för att komma igång med 

arbetet med kontinuitetshantering, 

 en ökad förståelse för hur kontinuitetshantering 

hänger ihop med andra områden inom 

beredskapsarbete, 

 ökad utbildning, 

 tydligare krav på att arbetet ska genomföras, 

 samt tydligare kommunikation om vart man kan hitta 

relevant information och stöd.  

Leveranser från MSB under 2019 

Utifrån de behov som kommit fram är vårt mål att leverera 

ytterligare stöd till arbetet med kontinuitetshantering. Några 

exempel på leveranser under 2019: 

 Anpassade exempel för kommuner och regioner 

 Fler inspirerande exempel 

 Mötesplats kontinuitetshantering  

Stödmaterial 

 

Systematiskt arbete med skydd 

av samhällsviktig verksamhet 

(MSB1151) 

Stödet vänder sig till alla er som 

äger eller bedriver samhällsviktig 

verksamhet och kan laddas ner 

eller beställas på www.msb.se. 

 

Kontakta oss 

 

Om du har frågor, vill tipsa oss eller 

diskutera något kopplat till 

kontinuitetshantering – kontakta 

oss gärna. Vi finns här för att stödja 

dig i ditt kontinuitetsarbete.  

kontinuitetshantering@msb.se 

 

Besök vår webb 

 

 

www.msb.se/kontinuitetshantering  
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